Idéer för kök
och badrum.
Duschar och blandare
till kök och badrum.

Upplev vatten på
ett alldeles nytt sätt.
Köket och badrummet är i allt större utsträckning platser vårt liv utspelar sig.
Dit kan vi dra oss tillbaka för att vara oss själva, koppla av och tanka energi.
Där unnar vi oss värdefull egentid eller kvalitetstid med familjen.
Därför utvecklar hansgrohe ständigt stilbildande lösningar som gör mötet med vatten till en ny enastående, oförglömlig upplevelse varje dag. I den här broschyren
hittar du nyheter från hansgrohe som omdefinierar vårt förhållande till vatten med
hjälp av design och teknik och på så sätt tillför vår vardag framför allt detta:
h
 ansgrohe.Meetthebeautyofwater.
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Företaget Hansgrohe

Hansgrohe ‒ originalet sedan 1901:
alltid i framkant
Hans Grohe nöjde sig inte med det
som redan fanns. Han visste nämligen att det
var det enda sättet att skapa ovanliga, banbrytande saker. Vid en tid då man just börjat
överväga privata badrum i bostadshus, och
möjligheten att duscha varje dag fortfarande
var en utopi, höll han redan på att ta fram
de första duschhuvudena. Därmed töjde han
baddrumsstandardens begränsningar långt

Hansgrohe har legat steget före sedan år 1901.

utanför Schwarzwalds gränser. Med sina 34
företag, 21 distributörer, 146 distributionsländer och produkter som är tillgängliga över
hela världen är varumärket hansgrohe en av
VVS-branschens få globala aktörer. Som alltid
finns huvuddelen av vår produktion i Schiltach
och Offenburg, den är ”Made in Germany”
i samklang med Hansgrohes värdegrunder.
En av våra viktigaste värdegrunder är socialt

ansvar. Därför är Hansgrohe Group en av
branschens ledande förespråkare för hållbarhet, miljövård och klimatskydd. Det tar sig
uttryck i vatten- och energisnåla produkter,
men även i miljövänlig produktionsteknologi
och globala miljöskyddsprojekt samt genom
att sprida information om hur vi ska hantera
den värdefulla resursen vatten hållbart.

hansgrohe Kvalitet 5

Kvalitet du kan räkna med

Dina förväntningar,
vår måttstock
Varumärket hansgrohe satsar på tysk
spetskompetens för att uppnå högsta kvalitet i
form och funktion. ”Made in Germany” är och
kommer alltid att vara vårt framgångsrecept.
Så gott som alla produkter tillverkas i vår hemtrakt i sydtyska Schwarzwald. Vi strävar efter
att erbjuda dig lösningar som du har glädje

av länge och sätter ribban högt när det gäller
funktion och kvalitet. Därför arbetar vi kontinuerligt med forskning och utveckling för att
säkerställa att du blir nöjd. Denna moderna
innovationslust kombinerad med vår kompetens har lagt grunden till ett företag vars framgång sträcker sig långt in i framtiden.

ÅRS
GARANTI
För miljöns skull: hållbarhet, miljövård och
klimatskydd präglar allt hansgrohe gör. Våra
globala miljövårdsprojekt och vårt informationsarbete om att bevara våra vattenresurser
bidrar till en bättre miljö. Själva använder vi
oss av förnybar energi, effektiva återvinningssystem och värmeåtervinning för att minska
utsläppen av CO2 som bildas under produktionen. När du väljer hansgrohe har du därför
även valt långsiktig kvalitet ur en ekologiskt
ansvarsfull produktion.

Högsta krav: hos hansgrohe används
uteslutande högkvalitativa, dricksvattengodkända material som har testats under lång tid
för att uppfylla alla krav som ställs i köket. Vi
följer alla gällande standarder och alla separata delar är optimalt anpassade till varandra.
Det säkerställer en problemfri, komfortabel
funktion under många år. Våra egna riktlinjer
gällande produktsäkerhet är i de flesta fall
påtagligt striktare än inom resten av branschen. Därför har vi själva valt att ge våra kunder 5 års tillverkargaranti på våra produkter.

Branschens idéspruta: hos hansgrohe står
nya produkter som inte är äldre än 3 år för
cirka 30 % av omsättningen. Detta höga ”vitalitetsidex” gör oss till en av branschens mest
innovativa VVS-specialister. Mycket av det
som har skapats, utvecklats och designats hos
hansgrohe har vunnit stor genklang i hela världen. Vår idésmedja i Schwarzwald kan därför
se tillbaka på många innovationer. Många av
dessa idéer har skrivit sanitärhistoria, några
rentav kulturhistoria.

6 hansgrohe Design 

Prisbelönt för enastående design

Det vackraste sättet att
utforma din vardag
För oss är design inte en fråga om
smak, utan om inställning. Vi samarbetar
kontinuerligt med designers från flerfaldigt
internationellt prisbelönade Phoenix Design
för att ta fram exceptionella produkter. Det
främsta målet är alltid att hitta den smartaste
lösningen. Vi anser nämligen att design och
funktion måste gå hand i hand för att vi ska

kunna skapa produkter som både imponerar
med sin enastående kvalitet och sätter nya
estetiska standarder. Hansgrohe Group har
fått fler än 500 utmärkelser och vunnit 50
internationella designpriser för sina produkter. iF Design Award är en varumärkning för
utmärkt formgivning som är välkänd i hela
världen. Utmärkelsen står för en exceptionell,

innovativ design och är internationellt etablerad som en av världens viktigaste designpriser.
Den delas ut av den globala oberoende designorganisationen en gång om året. I nuläget
ligger Hansgrohe Group på sjätte plats i iF
Company rankningen 2017, vilket gör gruppen till branschens högst rankade företag.

Mottagare av många priser:
Phoenix Design
Det här är teamet som präglat hansgrohes uttryck i många år nu.
Framgångsrik design mäts genom hur nöjda kunderna som använder produkten är. För att uppnå detta arbetar det kreativa teamet
helst i bakgrunden, men är självklart oerhört glada över alla pris
designstudion har vunnit.
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Hyatt Capital Gate, Abu Dhabi:
Raindance S 240 Air 1jet huvuddusch.

The Pakubuwono, Jakarta:
Metris S 100 1-grepps tvättställsblandare,
Metris S 1-grepps duschblandare,
Raindance S 150 Air 3jet handdusch.

Copyright: Hyatt Capital Gate

Copyright: The Pakubuwono

Signiel Seoul, Seoul:
PuraVida 3-håls tvättställsblandare,
Croma 100 Multi handdusch.
Copyright: Signiel Seoul

derWaldfrieden naturparkhotel, Todtnau:
PuraVida 1-grepps badkarsblandare,
Raindance Select S 240 2jet huvuddusch,
PuraVida 110 tvättställsblandare.
Copyright: derWaldfrieden naturparkhotel

NUO Hotel Beijing, Peking:
PuraVida 1-grepps badkarsblandare för golvmontering,
Raindance S 300 Air 1jet huvuddusch.
Copyright: NUO Hotel Beijing

Hotel Excelsior, Dubrovnik:
Talis S 1-grepps tvättställsblandare,
Talis S 1-grepps badkarsblandare för golvmontering,
Crometta S 240 1jet huvuddusch.
Copyright: Hotel Excelsior

hansgrohe duschar och blandare

Vatten i sin fulländade form
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Duschstyrning

Utanpåliggande
installationslösning
Vill du ha mer duschglädje och mindre jobb? Oavsett om du ska installera nytt
eller renovera kommer du att uppgradera ditt
badrums utseende och teknik med hansgrohes
utanpåliggande produkter, som exempelvis
handduschar, duschset, Showerpipes och
termostat. Välj bland en mängd lösningar för
utanpåliggande installationer som förenklar
din vardag, det finns lösningar för alla smaker
och duschtyper. Alla utanpåliggande produk-

ter är lätta att montera eftersom de har konstruerats för att passa till befintliga kopplingsdelar. Det innebär att de inte behöver monteras
i väggen. Eftersom alla vattenledande delar
dras utanpå väggen är det dessutom lätt att
komplettera dem i efterhand. Det räcker att
byta ut en enskild komponent, exempelvis en
handdusch, för att känna att du har uppgraderat ditt badrum. Du får en supersnabb lösning.

Enkel renovering
Klarar ditt badrum en uppfräschning? Såväl design och teknik som kraven på våra badrum förändras ständigt. Eller funderar du på att göra badrummet resurssnålare? Men du vill inte behöva
slå in väggar och göra en omfattande renovering? I så fall är ditt bästa val någon av våra många
produkter som enkelt installeras på väggen. Alla kopplingsdimensioner är standardiserade så att
alla hansgrohe-produkter, exempelvis termostat eller handduschar, passar i ditt badrum. Dessa
produkter uppgraderar ditt badrums utseende och tekniska standard.

Mer komfort och flexibilitet
Duschstängerna är stabila, lätta att justera och enkla att rengöra. Med hjälp av dem kan handduschen fixeras i valfrihöjd så att det passar alla, oavsett längd, ålder eller personligt vald duschställning. Praktiskt och perfekt för flergenerationsbadrummet: duschstången Unica Comfort. Den
fungerar även som stödhandtag (upp till 200 kg). Med TÜV-kontrollerad säkerhet ger den hela
familjen mer komfort, stöd och flexibilitet – och minskar risken att halka i dusch och badkar.

Snabbt sätt att få en huvuddusch
Önskar du dig fler finesser eller har du alltid velat ha en stor huvuddusch? Då är allt-i-ett-lösningen Showerpipe ditt bästa val. Mer komfort, mer dusch och större duschnöje. hansgrohe
Showerpipes består av en utanpåliggande termostat, en huvud- och en handdusch. Det är ett
snabbt och lätt sätt att uppfylla drömmen om en regndusch utan att du behöver riva upp väggen.
Den monteras helt enkelt på befintliga vägganslutningar.
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Duschstyrning

Inbyggd
installationslösning
Hade det inte varit härligt att kunna
gömma allt man inte vill se av duschstyrningen
bakom väggen? Rör till exempel. Ta då hjälp
av hansgrohes lösningar för inbyggd installation och låt allt elegant försvinna bakom
väggen. Tekniken till våra inbyggda duschstyrningar sitter i väggen. Installationen tar
lite längre tid eftersom tekniken monteras på

en basmodul bakom väggen. En VVS-montör
måste utföra installationen. Vi har delat upp
duschstyrningen i två komponenter, en framför
och en bakom väggen, så att de kan monteras oberoende av varandra. Då får du mer tid
att slutgiltigt välja de synliga komponenterna,
men också större flexibilitet om du vill byta
dem längre fram.

Större rörelsefrihet
Den förminskade duschstyrningen ligger tätt mot väggen och ger dig därmed större rörelsefrihet
i duschen. Det skapar en toppmodern, minimalistisk effekt. hansgrohe teknologin gömmer sig
bakom väggen och lägger istället fokus på den stilrena designen som ökar din duschkomfort.
Så slipper du se upp så att du inte krockar med något. I stället kan du njuta av mer utrymme,
större komfort och ökad duschglädje.

Maximal duschglädje
Select-teknologins intuitiva manövrerings- och designkoncept är speciellt användarvänligt och
elegant med inbyggd installation. Med termostaten ShowerSelect kan du styra upp till fyra
förbrukare med ett knapptryck, med RainSelect ända upp till fem förbrukare. Duschens stråltyp
byts också med ett enkelt klick. En integrerad temperaturreglering håller vattnets temperatur
behagligt konstant.

En mängd designalternativ
När tekniken är osynlig, designen är perfekt integrerad i väggen och användarvänligheten
imponerar handlar det om hansgrohe-produkter för inbyggd installation. Den smäckra siluetten,
högkvalitativ ytfinish och stilren elegans skapar en rumslig karaktär. Utöver många olika designtyper kan du även välja mellan ytor i krom, vitt/krom, svart/krom eller spegelblanka glasytor.



hansgrohe Installation 13

14 hansgrohe Installation 

Duschstyrning

Kombinerade
installationslösningar
Vill du ha rena, ostörda linjer utan
störande element som exempelvis rör i din
dusch, utan att behöva ge avkall på avställningsytor? Med hansgrohes utanpåliggande
och inbyggda installationer är det enkelt att
kombinera båda dessa fördelar. hansgrohe
ShowerTablet termostatens generösa glashylla
har gott om plats för allt du behöver i duschen
och gör att du slipper en extra duschhylla.

Huvudduscharna från hansgrohe installeras i
taket eller väggen. Välj bland många utföranden, antingen klassiskt runda eller i modernt,
fyrkantigt utförande, och bland olika stråltyper. Den minimalistiska designen skapar elegans i din duschplats. Oavsett vad du väljer
kommer du att få ett stilfullt blickfång med hög
komfort och en personlig touch.

Valfrihet
Högre komfort när du duschar och duschstyrningen eller dina duschartiklar där du vill ha dem.
Du kan välja precis var termostaten och huvudduschen ska monteras. hansgrohe ShowerTablet
passar exempelvis utmärkt för sådan montering. Du kan montera avställningshyllan till vänster
eller höger beroende på hur dina duschrutiner ser ut. På så sätt har du alltid allting du behöver
nära till hands, oavsett om du väljer att ha termostaten och huvudduschen på ena sidan eller
kanske i hörnet.

Stor avställningshylla
hansgrohe ShowerTablet termostaten är äkta multitalanger. Den stora praktiska avställningshyllan av säkerhetsglas finns i bredderna 30 och 70 cm, vilket ger dig gott om plats för dina
duschartiklar. Då har du alltid schampo och duschtvål nära till hands. Den högkvalitativa designen skapar elegans i din duschplats. Släta ytor i krom med spegelfinish eller fräscht vitt/krom
är inte bara stilrena, de är även lättskötta, robusta och reptåliga.

Rena linjer
Innovativ och funktionell design utan störande element. Termostaten kan monteras direkt på
vattenanslutningen och anslutningen till huvudduschen försvinner bakom väggen. Det ger rena
linjer som inte störs av exempelvis rörledningar. En visuell fullträff som smälter in i alla badrum
på ett harmoniskt sätt.
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Mer glädje med många olika stråltyper för hand- och huvudduschar

En passande stråltyp
för all slags duschar
Den som en gång känt den sinnliga
njutningen av att duscha med hansgrohes
stråltyper kommer aldrig mer att nöja sig med
mindre. Vi utvecklar och förbättrar stråltyperna i vårt eget strållaboratorium så att de

ska passa dina behov. Våra stråltyper uppfyller alla dina önskemål vare sig det gäller din
dagliga kroppsvård, ren avkoppling eller du
är ute efter en upplivningskick.
Skanna in koden och se alla olika
stråltyper i videoklippet.

NEW
PowderRain
En unik duschupplevelse tack vare mjukt omslutande
mikrodroppar.
Ljuvliga mikrodroppar
PowderRain har mycket finare droppar än vanliga stråltyper. Munstyckena har inte en, utan upp till sex fina öppningar som fördelar vattnet i tusentals mikrodroppar som
landar silkesmjukt på din hud och omsluter kroppen i en
kokong av vatten.
Lägre ljud
Avstressande dusch tack vare väsentligt lägre ljud från
duschen. Det ger dig chansen att ge tankarna fritt spelrum.
Lite stänk
Eftersom PowderRain stänker mycket mindre an andra
duschar är duschplatsen också lättare att hålla ren, i synnerhet om duschen saknar väggar.
Resurssnål och hållbar
Med PowderRain handdusch sparar du upp till 20 % vatten
när du duschar, därmed sparar du också den energi som
krävs för att värma upp vattnet.

IntenseRain
Den kraftiga IntenseRain-vattenstrålen sköljer enkelt bort
allt schampo. Perfekt när du snabbt ska förbereda dig för
den kommande dagen. IntenseRain-strålen sköljer inte
bara bort schampot, utan även din morgontrötthet. För en
uppfräschande start på dagen.

TurboRain
Universalstrålen för snabba resultat. Den stimulerande
TurboRain-strålen lever verkligen upp till sitt namn. Det är
den kraftigaste av alla Rain-strålarna och ger dig därför
en uppiggande duschupplevelse. För alla som vill ha det
snabbt och okomplicerat.

Mix
Mjuk och dynamisk på samma gång. I Mix-strålen kombineras den generösa, mjuka RainAir-strålen med den
uppiggande CaresseAir-strålen. Den yttre strålens mjuka
droppar faller lätt på kroppen samtidigt som mittens
punktriktade vattenström masserar huden. En perfekt mix
när du vill njuta av den dagliga duschen.
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Rain och Rain XL
Så små vattenhål i hand- och huvuddusch, så stor effekt.
Rain-strålen stimulerar och piggar upp med sitt angenämt
kraftfulla trummande mot kroppen. Det gör den även perfekt för att exempelvis snabbt skölja ut allt schampo.

RainAir och RainAir XL
För många handlar det inte bara om att vårda kroppen,
de vill att vattnet ska smeka själen också. Då är en handeller huvuddusch med en generös, mjuk RainAir-stråle av
luftfyllda droppar ur ett stort, brett munstycke helt rätt. Så
att du kan skölja bort vardagsstressen.

SoftRain
Den sköna SoftRain-vattenstrålen känns som en mjuk
omfamning. Det gör gott för både kropp och själ. Vare sig
det gäller den dagliga duschen eller skön avslappning är
SoftRain-strålen rätt val. Den visar sin styrka både när du
tar din snabba morgondusch och när du tar en lång, härlig
dusch efter en tuff dag.

Massage

Whirl
Den koncentrerade Whirl-strålen sköljer bort dagens
stress. Både hand- och huvudduschen har 3 separata
strålar som skruvar sig kring varandra och ger en intensiv
massageeffekt som löser upp alla spänningar.

CaresseAir
5 kraftiga separata strålar flyter samman och skapar en
stimulerande, kraftig massagestråle som får dig att slappna
av. Just det du behöver för att återhämta dig efter idrottspasset eller en tuff arbetsdag.

Massage
En koncentrerad stråle som låter vardagens stress rinna
av dig. Den riktade strålen löser upp spänningar i kroppen lekande lätt. Strålarnas innovativa placering i en ring
på duschmunstycket förvandlar din dusch hemma till en
spa-dusch.

RainFlow
En huvuddusch med den rena, snygga RainFlow-pulseringssstrålen skapar känslan av ett vattenfall i badrummet.
Strålen ger dig vattennjutning i sin naturligaste form: ett
flöde uppifrån som trummar skönt mot din nacke och dina
axlar. Det möjliggör ett riktat vattenflöde mot dessa delar
av kroppen och sörjer för en ännu skönare avslappning.
En trend som är speciellt märkbar i wellness-anläggningar.

RainStream
hansgrohes stråltypsutvecklare har gjort ett fantastiskt
arbete med vår nya RainStream, som består av separata,
porlande vattenstrålar. Dessa speciella huvudduschstrålarna flyter nämligen inte samman, utan är lika uppiggande
och intensiva från duschhuvud till golv. Resultatet är en ny,
stimulerande duschupplevelse oberoende av hur lång du
är.

Mono

Mono
En punktriktad, avslappnade vattenstråle ur duschens mitt.
Mono-strålens lätthet hjälper dig att komma till ro och är
den perfekta strålen när du vill slappna av.

18 hansgrohe Handduschar 

Rätt duschmunstycke för all slags duschar

Handduschar
Med handduschens Select-teknologi
blir duschstunden ännu skönare. I stället för att
du ska ha besvär med att justera strålskivan,
byter du enkelt mellan tre stråltyper med ett
knapptryck. Dessutom är våra handduschar

snygga också. De finns i runda eller fyrkantiga utföranden, helt i krom eller i krom med
vit strålskiva. De är alltså inte bara roliga att
trycka på, de är en fröjd för ögat också. Dessutom är de bra för miljön. Utförandet EcoSmart

sänker vattenförbrukningen, och därmed även
energibehovet, med upp till 60 procent tack
vare intelligent flödesbegränsning. hansgrohe
handduschar passar till alla duschslangar.

Raindance ® Select S 120 3jet P
# 26014, -000

NEW
En unik duschupplevelse tack vare
mjukt omslutande mikrodroppar.

Ta enkelt bort kalkavlagringar genom
att gnugga lätt på de böjliga silikonlamellerna med fingret.

En samlad masserande virvelstråle som
masserar och löser upp spänningar där
det behövs.

En kraftig regnstråle med som ger hela
kroppen en uppiggande kick.
Byt stråltyp intuitivt och lekande lätt
med ett knapptryck.

Teknologier

Stråltyper

Massage

Mono
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NEW
PuraVida
Handdusch 3jet
# 28557, -000, -400
# 28567, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Handdusch 150 3jet
# 26550, -000, -400
# 26551, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Handdusch 150 3jet
# 28587, -000, -400
# 28588, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Handdusch 120 3jet P
# 26014, -000

Raindance Select E
Handdusch 120 3jet
# 26520, -000, -400
# 26521, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select S
Handdusch 120 3jet
# 26530, -000, -400
# 26531, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Handdusch Multi
# 26810, -400
# 26811, -400 EcoSmart

Croma Select S
Handdusch Multi
# 26800, -400
# 26801, -400 EcoSmart

Croma Select E
Handdusch Vario
# 26812, -400
# 26813, -400 EcoSmart

Croma Select S
Handdusch Vario
# 26802, -400
# 26803, -400 EcoSmart

Croma 100
Handdusch Multi
# 28536, -000
# 28538, -000 EcoSmart

Croma 100
Handdusch Vario
# 28535, -000
# 28537, -000 EcoSmart

Crometta 100
Handdusch Multi
# 26823, -400
# 26826, -400 EcoSmart

Crometta 100
Handdusch Vario
# 26824, -400
# 26827, -400 EcoSmart

Crometta
Handdusch Vario
# 26330, -400
# 26332, -400 EcoSmart

Crometta
Handdusch 1jet
# 26331, -400
# 26333, -400 EcoSmart

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/handduschar

20 hansgrohe Duschset

Perfekt komponerade

Duschset
Duschseten från hansgrohe består
av en handdusch, en duschstång och en
duschslang. De är bekväma och säkra kombinationer för duschen och badkaret som du sätter samman efter dina önskemål. De smälter in
i olika inredningsstilar och monteras utan pro-

blem på befintliga armaturer eller vägganslutningar. Du kan välja fritt eftersom vi erbjuder
så gott som alla våra handduschar som set
också. En hansgrohe duschstång är stabil,
enkel att rengöra och har ett duschreglage
som går lätt att flytta. Med hjälp av det kan

duschhuvudet fixeras i valfrihöjd så att det passar alla, oavsett längd, ålder eller personligt
vald duschställning. Duschreglagen kan lutas
vilket ger dig bekväma inställningsmöjligheter.

Raindance ® Select S Duschset 120 3jet
# 27648, -000

NEW

Byt stråltyp intuitivt och lekande lätt
med ett knapptryck.

Duschhållarens höjd kan ställas in och
även svängas och lutas, till och med
spärrskenan för manövrering med en
hand.

Enkel rengöring tack vare plana ytor.

Integrerad glashylla för duschartiklar, valfri höjd kan ställas in vid
monteringen.

Duschstång av glas finns med tre olika
ytor: krom med spegelfinish, vitt/krom
och svart/krom.

Teknologier

Stråltyper

Massage

Mono
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Avtagbar hylla av högkvalitativ plast

Robust stödhandtag så att du
står stadigt

NEW

NEW

Extra porter gör det lättare
att duscha sittande
Raindance Select S
Duschset 120 3jet
med duschstång 110 cm
vänstervänd
# 26324, -000, -400

Raindance Select S
Duschset 120 3jet
med duschstång 90 cm
och tvålkopp
# 27648, -000, -400

Raindance Select E
Duschset 150 3jet
med duschstång 65 cm
och tvålkopp
# 27856, -000, -400

Raindance Select S
Duschset 150 3jet
med duschstång 65 cm
och tvålkopp
# 27802, -000, -400

Raindance Select E
Duschset 120 3jet
med duschstång 65 cm
och tvålkopp
# 26620, -000, -400

Croma Select S
Duschset Vario
med duschstång 65 cm
# 26562, -400

Crometta 100
Duschset Multi
med duschstång 65 cm
# 26650, -400

Crometta
Duschset Vario
med duschstång 65 cm
# 26532, -400

NEW
Raindance Select S
Duschset 120 3jet P
med duschstång 65 cm
och tvålkopp
# 27654, -000

Information: Duschstängerna på bilden finns i olika längder.
Beroende av vald duschstång finns de i längderna 65 cm, 90 cm, 110 cm och 150 cm.

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/duschset

22 hansgrohe Utanpåliggande duschstyrning 

Duschstyrning för ren duschglädje

Duschstyrning: utanpåliggande
hansgrohe erbjuder en mängd olika
utanpåliggande termostat. De ger dig inte
bara ett snyggt och tekniskt uppgraderat
badrum, utan ökar även duschkomforten.
De gör det nämligen enkelt och bekvämt att
reglera vattenvolym och varmvattentempe-

ratur. Utanpåliggande termostat är perfekta
närd du vill uppgradera ditt badrum utan
för mycket besvär eftersom de monteras på
befintliga anslutningar. Låt dig övertygas av
deras eleganta formgivning, genomtänkta
funktioner och välbeprövade hansgrohe-kva-

litet. ShowerTablets är äkta multitalanger med
många innovativa funktioner för att reglera ditt
eget dusch- och badnöje. De generösa glashyllorna har gott om plats för dina duschartiklar. Och den minimalistiska designen skapar
elegans i ditt badrum.

ShowerTablet Duschtermostat 350
# 13102, -000

NEW

Smalt pinngrepp med iögonfallande
temperaturvisning som gör det enkelt
och bekvämt att ställa in önskad
temperatur.
Stor hylla för duschartiklar.

Den upphöjda kanten är
inte bara en snyggt formgiven detalj, den hindrar
även att duschartiklarna
ramlar ner.

Vattenvolymsreglering för ett duschnöje
efter dina önskemål.

Minskar vattenvolymen och sparar
både vatten och energi. För ett hållbart
nöje.
Den tydliga märkningen möjliggör en
intuitiv manövrering.

Teknologier
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NEW
ShowerTablet Select
Termostat 700 Universal
2 funktioner
# 13184, -000, -400

ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 700
(ej på bild)
# 13183, -000, -400

ShowerTablet
Termostat 600 Universal
2 funktioner
# 13108, -000, -400

ShowerTablet
Kar-/duschtermostat 600
(ej på bild)
# 13109, -000, -400

NEW

NEW

ShowerTablet Select
Duschtermostat 300
# 13171, -000, -400

ShowerTablet Select
Kar-/duschtermostat 300
# 13151, -000, -400

ShowerTablet
Duschtermostat 350
# 13102, -000, -400

ShowerTablet
Kar-/duschtermostat 350
# 13107, -000, -400

Ecostat
Duschtermostat Comfort Care
150cc
# 13117, -000

Ecostat
Kar-/duschtermostat Comfort Care
150cc
# 13115, -000

Ecostat
Duschtermostat Comfort
160cc
# 13279, -000

Ecostat
Kar-/duschtermostat Comfort
160cc
# 13286, -000

Ecostat
Duschtermostat 1001 CL
160cc
# 13217, -000

Ecostat
Kar-/duschtermostat 1001 CL
160cc
# 13218, -000

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/duschstyrning

24 hansgrohe Showerpipes 

Det kompletta systemet för varje duschbehov

Showerpipes
Med Showerpipe är allt helt enkelt
fantastiskt – och fantastiskt enkelt. Duschsystemet består av hand- och huvuddusch samt
termostat förenade i en enda produkt. Därmed
behöver du inte installera varje vattenkälla

separat. Du monterar bara duschsystemet på
den befintliga vägganslutningen. Den perfekta
lösningen för en okomplicerad badrumsrenovering. Och du uppfyller drömmen om en stor
regndusch snabbt och lätt. Du kan välja en

huvuddusch med en, två eller tre strålar till
Showerpipes med handdusch och termostat.
Select-knappen på handduschen, huvudduschen och termostaten gör det ännu bekvämare att välja dusch och stråltyp.

Raindance ® E Showerpipe 300 1jet med ShowerTablet 600
# 27363, -000

NEW
RainAir: en mjuk, avslappnande stråle
med stora, mjuka droppar. Duschen
droppar nästan inte alls när du har
stängt av vattnet.

Byt stråltyp intuitivt och lekande lätt
med ett knapptryck.

Duschhållarens höjd kan ställas in och
även svängas och lutas, till och med
spärrskenan för manövrering med en
hand.
Snyggt stigrör av glas som är enkelt
att rengöra.

Bekvämt att ställa vattnets temperatur
och volym.

Stor hylla för duschartiklar.

Minskar vattenvolymen och sparar
både vatten och energi. För ett hållbart
nöje.

Teknologier

Stråltyper

Massage

Mono
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NEW

Rainmaker Select
Showerpipe 460 3jet
med termostat
# 27106, -400
# 27109, -400 EcoSmart

Raindance E
Showerpipe 300 1jet
med ShowerTablet 350
# 27361, -000
# 27362, -000 EcoSmart

NEW

Raindance Select E
Showerpipe 300 3jet
med ShowerTablet Select 300
# 27127, -000, -400

Raindance Select S
Showerpipe 240 1jet P
med termostat
# 27633, -000

NEW

Raindance S
Showerpipe 300 1jet
med termostat
# 27114, -000

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom

Croma Select S
Showerpipe 280 1jet
med termostat
# 26790, -000
# 26794, -000 EcoSmart

Croma
Showerpipe 220 1jet
med termostat
# 27185, -000
# 27188, -000 EcoSmart

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
med termostat
# 27267, -000
# 27268, -000 EcoSmart

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
med termostat
# 27271, -000
# 27281, -000 EcoSmart

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/showerpipes

26 hansgrohe Huvudduschar

Världens ljuvligaste regn

Huvudduschar
hansgrohe huvudduschar finns i runt,
markant fyrkantigt, mjukt rundat eller kvadratiskt utförande. Du kan välja mellan ytor i krom
eller en attraktiv kombination i vitt och krom.
Huvudduscharna i serien Rainmaker Select är
design när den är som bäst. De har en strål-

skiva av säkerhetsglas, välj mellan modernt
vitt eller elegant svart. Du kan välja mellan
tre alternativ, beroende av huvudduschtypen: Den monteras antingen i väggen med
en duscharm, eller installeras högt upp med
en takanslutning. Du har två eller tre olika

stråltyper att välja mellan till ditt egna personliga duschnöje, allt efter vad du känner för.
Stråltypen ändras bekvämt med Select-knappen som sitter mitt på strålskivan eller med en
hansgrohe termostat.

Raindance ® E Huvuddusch 300 1jet
# 26238, -000

NEW

RainAir: en mjuk, avslappnande stråle
med stora, mjuka droppar. Duschen
droppar nästan inte alls när du har
stängt av vattnet.

Minskar vattenvolymen och sparar
både vatten och energi. För ett hållbart
nöje.

Ta enkelt bort kalkavlagringar genom
att gnugga lätt på de böjliga silikonlamellerna med fingret.

Avtagbar strålskiva för enkel
rengöring.

Stor valfrihet när du inreder badrummet eftersom den kan anslutas både i
väggen och taket.

Teknologier

Kvadratisk design med stor strålskiva
för ett angenämt duschnöje.

Stråltyper

Massage

Mono
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NEW
Rainmaker Select
Huvuddusch 580 3jet
# 24001, -400, -600
# 24011, -400, -600 EcoSmart

NEW
Rainmaker Select
Huvuddusch 460 3jet
# 24007, -400, -600
# 24017, -400, -600 EcoSmart

NEW
PuraVida
Huvuddusch 400 1jet
# 27437, -000, -400
# 26602, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
Huvuddusch 400/400 1jet
# 26252, -000
# 26253, -000 EcoSmart

NEW

NEW
Raindance E
Huvuddusch 300 1jet
# 26238, -000
# 26239, -000 EcoSmart

Raindance S
Huvuddusch 240 1jet P
# 27607, -000

Raindance Select S
Huvuddusch 240 2jet
# 26466, -000, -400
# 26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance Select E
Huvuddusch 300 2jet
# 27385, -000, -400
# 26609, -000, -400 EcoSmart

Raindance E
Huvuddusch 360 1jet
# 27376, -000

Croma Select S
Huvuddusch 180 2jet
# 26522, -000, -400
# 26523, -000, -400 EcoSmart

Croma Select E
Huvuddusch 180 2jet
# 26524, -000, -400
# 26528, -000, -400 EcoSmart

Croma
Huvuddusch 280 1jet
# 26220, -000
# 26221, -000 EcoSmart

Croma
Huvuddusch 220 1jet
# 26464, -000
# 26465, -000 EcoSmart

Crometta S
Huvuddusch 240 1jet
# 26723, -000
# 26724, -000 EcoSmart

Crometta E
Huvuddusch 240 1jet
# 26726, -000
# 26727, -000 EcoSmart

Crometta
Huvuddusch 160 1jet
# 26577, -000, -400
# 26578, -000, -400 EcoSmart

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom, -600 Svart/krom

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/huvudduschar

28 hansgrohe Inbyggd duschstyrning 

Användarvänlighet med många alternativ

Duschstyrning: inbyggd installation
Det stora utbudet hansgrohe-produkter för inbyggd installation ger dig oanade
möjligheter när du ska inreda ditt badrum. Du
kommer att bli överraskad av hur många funktioner och formgivningar du kan välja mellan.
Designen är inte bara snygg, den skapar även

mer plats och därmed ett större duschnöje.
Välj en produkt som passar dig utifrån ditt
badrums utrustning (handdusch, huvuddusch,
duschsystem o.s.v.), syfte eller dina personliga preferenser. De kan kombineras med alla
hansgrohe duschar. Uppdatera ditt badrum

med en duschstyrning i krom eller med en
svart/vit glasyta. Olika formgivningar i runt,
fyrkantigt eller soft-cube utförande passar till
varje badrumsstil.

RainSelect Termostat för inbyggnad 2 funktioner
# 15355, -400

NEW

Smalt pinngrepp med iögonfallande temperaturvisning
som gör det enkelt och
bekvämt att ställa in önskad
temperatur.

Integrerad slanganslutning med metallhållare. Handdusch och slang kan väljas fritt, men ingår inte i leveransen.
Vattenvolymsreglering för ett duschnöje
efter dina önskemål.

Finns med tre olika ytor: krom, vitt/krom
och svart/krom.

Teknologier

Glasknapparna är tydligt märkta för en
intuitiv manövrering.
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NEW
RainSelect
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15355, -000, -400, -600

NEW

NEW

RainSelect
Termostat för inbyggnad
4 funktioner
# 15357, -000, -400, -600

RainSelect
Kar-/duschtermostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15359, -000, -400, -600

RainSelect termostatens form skapar oanad elegans i badrummet. Den nya installationsmetoden medför smala installationer med ett detaljerat,
reliefliknande utseende. Det skapar helt nya designmöjligheter. Men RainSelect termostaten erbjuder även många olika funktioner. Den kan styra
upp till fem förbrukare tack vare innovativ och intuitiv Select-teknologi. Dessutom har den en integrerad hållare till handduschen. Du kan välja
mellan de tre olika ytorna vitt/krom, svart/krom och krom och få badrummet precis som du drömt om.

ShowerSelect Glass
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15738, -400, -600

ShowerSelect
Termostat för inbyggnad
2 funktioner och handduschhållare
# 15765, -000

ShowerSelect
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15763, -000

ShowerSelect S
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15743, -000

ShowerSelect
Blandare för inbyggnad
2 funktioner
# 15768, -000

Ecostat Square
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15714, -000

Ecostat E
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15708, -000

Ecostat S
Termostat för inbyggnad
2 funktioner
# 15758, -000

hansgrohes utbud av produkter för inbyggd installation för en till fyra förbrukare erbjuder passande produkter för alla behöv och plånböcker.
Dessa valmöjligheter börjar redan med manövreringen. Vill du styra duschen och stråltyperna som vanligt genom att vrida, eller hellre bekvämt
och enkelt med ett knapptryck? Dessutom har du all frihet att inreda badrummet som du vill ha det. ShowerSelect termostaten finns nämligen
både med fyrkantigt och runt formspråk, i krom och med vit eller svart glasyta. Ecostat termostaten finns i fyrkantigt och runt utförande eller med
rundade hörn. Det ger dig många möjligheter att välja bland attraktiva installationer som passar perfekt i ditt badrum.

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom, -600 Svart/krom

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/duschstyrning

Trendig Harmonisk Funktionell

Modern
Moderna badrum kräver moderna lösningar. Då är ett enastående, trendigt formspråk avgörande. Lika viktigt är funktioner som
är genomtänkta in i minsta detalj och ändå
fokuserar på det väsentligaste. Denna stilriktning sätter ribban högt för form och funktion.

Den skapar ett harmoniskt badrum präglat av
rena linjer och funktionella former. I ditt vackert inredda hem är ett modernt badrum mycket
mer än bara en plats för vardagens hygienrutiner. Ett modernt inrett badrum blir ditt eget
wellness-område där du gärna dröjer dig kvar.

32 hansgrohe Modern 

NEW

Metropol
Tycker du om expressiv design? Då
kommer du säkert att uppskatta denna högkvalitativa blandarserie. Metropol blandare
övertygar med sin precisa, geometriska
design. Utöver sitt linjära formspråk erbjuder
Metropol-sortimentet även olika handtag och
utloppshöjder. Också seriens golvstående
1-grepps blandare till tvättställ och badkar är
imponerande designstatements i ditt hem.

Spakhandtag

Bygelgrepp

Select-grepp

Dessa tre olika handtag ger dig fritt spelrum att inreda
efter dina egna preferenser.

Tvättställ

Metropol
1-grepps tvättställsblandare
för golvmontering
# 32530, -000

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 260
# 32512, -000

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 110
# 32506, -000

Metropol
3-håls tvättställsblandare 160
# 32515, -000

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 100
# 32500, -000

Metropol
1-grepps tvättställsblandare 100
# 32502, -000

Metropol
1-grepps tvättställsblandare
för inbyggnad i vägg
# 32526, -000

Ytfinish -000 Krom
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Badkar

Dusch

Metropol
1-grepps kar-/duschblandare
# 32540, -000

Metropol
3-håls 1-grepps badkarsblandare
för karkant
# 32550, -000

Metropol
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 32545, -000

Metropol
4-håls badkarsblandare
för karkant
# 32552, -000

Metropol
1-grepps duschblandare
# 32560, -000

Metropol
1-grepps kar-/duschblandare
för golvmontering
# 32532, -000

Metropol
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 32565, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/metropol

34 hansgrohe Modern 

Metris S
Tycker du om valfrihet och rörelsefrihet
i badrummet och gärna med det lilla extra?
Då ska du frigöra utrymme med den tidlösa
hansgrohe blandarserien Metris S. Dessa
blandare står både för mångfald och utmärkt
komfort. Komforten uppnås med hansgrohe
ComfortZone, det vill säga avståndet mellan
utloppet och tvättstället. Metris S erbjuder tidlös design med rena, exakta linjer. Den har
ett ergonomiskt pinngrepp som betonar det
precisa formspråket.

Tvättställ

Metris S
1-grepps tvättställsblandare 260
# 31022, -000

Metris S
1-grepps tvättställsblandare 190
# 31021, -000

Badkar

Metris S
1-grepps kar-/duschblandare
# 31460, -000

Metris S
1-grepps tvättställsblandare 100
# 31060, -000

Metris S
1-grepps tvättställsblandare
med svängbar pip
# 31159, -000

Dusch

Metris S
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 31465, -000

Metris S
1-grepps duschblandare
# 31660, -000

Metris S
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 31665, -000

Ytfinish -000 Krom
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Metris
Vill du fräscha upp badrummet så att
det verkligen syns? Metris-modellerna har en
minimalistisk, modern formgivning som passar
in överallt. Deras generösa ytor skapar en tidlöse elegans. Den höga kvaliteten framhävs
av en koniska basmodul och skarpa konturer.
Tack vare den praktiska 1-grepps blandaren
med sina öppna, svängda linjer kan du reglera önskad vattenvolym och vattentemperatur
överallt. Enkelt och exakt!

Tvättställ

Metris
1-grepps tvättställsblandare 260
# 31082, -000

Metris
1-grepps tvättställsblandare 200
# 31183, -000

Badkar

Metris
1-grepps kar-/duschblandare
# 31480, -000

Metris
1-grepps tvättställsblandare 230
# 31087, -000

Metris
1-grepps tvättställsblandare
för inbyggnad i vägg
# 31086, -000

Dusch

Metris
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 31454, -000

Metris
1-grepps duschblandare
# 31680, -000

Metris
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 31456, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/metris
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Talis E
Är du ute efter en modern stil som smälter in snyggt i omgivningen? Hos Talis E står E
för elegans. Blandarens svepande basmodul
övergår i ett vackert utlopp med en tilltagen
yta. Utloppet och greppet inramas av markerade kanter. Serien Talis E utstrålar kvalitet.
Dessutom erbjuder tvättställsblandaren Talis
Select E valfriheten att styra Select-knappen
intuitivt med fingret, armen eller armbågen.

Tvättställ

Talis E
1-grepps tvättställsblandare 240
# 71716, -000

Talis Select E
Tvättställsblandare 110
# 71750, -000

Badkar

Talis E
1-grepps kar-/duschblandare
# 71740, -000

Talis E
1-grepps tvättställsblandare 150
# 71754, -000

Talis E
3-håls tvättställsblandare
# 71733, -000

Dusch

Talis E
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 71745, -000

Talis E
1-grepps duschblandare
# 71760, -000

Talis E
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 71765, -000

Ytfinish -000 Krom
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Talis S
Naturlig design i ett modernt badrum?
Serien Talis S förenar naturlighet med modern
elegans. Den har ett nedåtriktat, koniskt
utlopp som smälter samman med basmodulen
i samma formspråk och ett smalt pinngrepp
som garanterar komfort. Select-blandarna
har en intuitiv Select-knapp för största komfort
som också sparar vatten, eftersom manövreringen med ett knapptryck uppmuntrar till
avstängning.

Tvättställ

Talis Select S
Tvättställsblandare 190
# 72044, -000

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 100
# 72020, -000

Badkar

Talis S
1-grepps kar-/duschblandare
# 72400, -000

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 140
# 72113, -000

Talis S
1-grepps tvättställsblandare 210
med svängbar pip
# 72105, -000

Dusch

Talis S
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 72405, -000

Talis S
1-grepps duschblandare
# 72600, -000

Talis S
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 72605, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/talis

38 hansgrohe Modern 

Focus
Högre komfort till ett bra pris? Den
kombinationen kan du få med badrumsserien
hansgrohe Focus. Blandarna blir en tidlöst
harmonisk del av din vardag. Formspråket är
behagligt rundat och det ergonomiska greppet gör manövreringen bekväm. Blandarna i
serien Focus har ett konsekvent formspråk och
en utpräglat hög kvalitet, vilket ger ditt badrum ett lyft. Utmärkande för Focus är det rena,
generösa formspråket. Den dynamiska siluetten och mjukt rundade utloppet och handtaget
framhäver den höga kvaliteten.

Tvättställ

Focus
1-grepps tvättställsblandare 230
# 31531, -000

Focus
1-grepps tvättställsblandare 190
# 31608, -000

Badkar

Focus
1-grepps kar-/duschblandare
# 31940, -000

Focus
1-grepps tvättställsblandare 100
# 31607, -000

Focus
1-grepps tvättställsblandare 240
med svängbar pip
# 31609, -000

Dusch

Focus
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 31945, -000

Focus
1-grepps duschblandare
# 31960, -000

Focus
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 31965, -000

Ytfinish -000 Krom
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NEW

Novus
Letar du efter moderna blandare som
passar plånboken? Den attraktiva designen
med sina mjuka former och rena linjer ger ett
harmoniskt intryck i all slags badrum. Blandarserien Novus har ett varierat utbud som
är en frisk fläkt i badrummet. Du kan inreda
hela badrummet med hansgrohe Novus. Såväl
det dynamiskt sträckta handtaget och utloppet
som den smäckra designen utstrålar hög kvalitet. Det harmoniska samspelet mellan exakta
linjer och svepande former ger badrummet ett
märkbart lyft.

Tvättställ

Novus
1-grepps tvättställsblandare 230
# 71123, -000

Novus
1-grepps tvättställsblandare 100
# 71030, -000

Badkar

Novus
1-grepps kar-/duschblandare
# 71040, -000

Novus
1-grepps tvättställsblandare 70
# 71020, -000

Novus
1-grepps tvättställsblandare 240
med svängbar pip
# 71126, -000

Dusch

Novus
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 71045, -000

Novus
1-grepps duschblandare
# 71060, -000

Novus
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 71065, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/focus och www.hansgrohe.se/novus
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Logis
Är en trendig look och ett bra pris dina
prioriteringar när du väljer badrumsinredning?
Rena linjer och vackert välvda ytor gör Logis
till ett blickfång. De generösa ytorna utstrålar
kvalitet och gör rengöringen barnsligt enkel.
Utmärkande för Logis: handtagets öppna formspråk och rundade form som smeker handen.
Blandarna ur serien hansgrohe Logis kompletterar harmoniskt all slags tvättställ och passar
i alla miljöer. De finns i många utföranden och
hjälper dig spara vatten och energi varje dag.

Tvättställ

Logis
1-grepps tvättställsblandare 190
# 71090, -000

Logis
1-grepps tvättställsblandare 100
# 71100, -000

Badkar

Logis
1-grepps kar-/duschblandare
# 71400, -000

Logis
1-grepps tvättställsblandare 210
med svängbar pip
# 71130, -000

Logis
2-grepps tvättställsblandare
# 71222, -000

Dusch

Logis
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 71405, -000

Logis
1-grepps duschblandare
# 71600, -000

Logis
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 71605, -000

Ytfinish -000 Krom, -820 Borstad nickel
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Tillbehör

Logis
Tvålpump
# 40514, -000, -820

Logis
Tandborstmugg
# 40518, -000, -820

Logis
Tvålkopp
# 40515, -000, -820

Logis
Krok
# 40511, -000, -820

Logis
Pappershållare med lock
# 40523, -000, -820

Logis
Pappershållare
# 40526, -000, -820

Logis
Reservpappershållare
# 40517, -000, -820

Logis
WC-borste
# 40522, -000, -820

Logis
Handdukshållare
# 40512, -000, -820

Logis
Badkarsgrepp
# 40513, -000, -820

Logis
Handduksstång
# 40516, -000, -820

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/logis

Tradition och funktion i sin vackraste form.

Classic
Vissa föremål lyckas överföra det klassiska skönhetsbegreppet till här och nu. En
sådan design förenar klassiska värden som
elegans, värme och harmoni med moderna
komponenter. Välbalanserade former betonar en tidsöverskridande känsla för vad som

är bra. Ett formspråk som är klassiskt vackert
och skapar en varm, harmonisk atmosfär.
Ett klassiskt inrett badrum får sin personliga
karaktär tack vare en kombination av modern
rumsplanering, innovativ teknologi och fina
inredningsdetaljer.
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NEW

Metropol
Classic
Vill du ha ett konstnärligt, mångfacetterat badrum? De elegant svängda linjerna i
serien Metropol Classic anpassar sig harmoniskt till det modern/klassiska badrummet och
till ett boende som ställer höga krav. Serien
finns i krom eller med fina, guldfärgade detaljer som står för högsta hantverksskicklighet ger
miljön ett lyft. Det stora utbudet ger dig möjlighet att inreda hela badrummet konsekvent.

Spakhandtag

Kryssgrepp

Zero-grepp

Dessa tre olika handtag i krom/guldfärg ger dig fritt spelrum att inreda som du vill.

Tvättställ

Metropol Classic
1-grepps tvättställsblandare 260
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps tvättställsblandare 160
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
3-håls tvättställsblandare 160
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
3-håls tvättställsblandare 110
# 31330, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps tvättställsblandare 110
# 31300, -000, -090

Ytfinish -000 Krom, -090 Krom/guldfärgat
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Badkar

Dusch

Metropol Classic
1-grepps kar-/duschblandare
# 31340, -000, -090

Metropol Classic
4-håls badkarsblandare
för karkant
# 31441, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 31345, -000, -090

Metropol Classic
Utloppspip
# 13425, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps duschblandare
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps kar-/duschblandare
för golvmontering
# 31445, -000, -090

Metropol Classic
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 31365, -000, -090

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/metropol
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Metris
Classic
Letar du efter moderna, klassiska produkter i samspel med ett elegant formspråk?
Blänkande ytor och diskret svängda linjer för
tankarna till nostalgi och sublim elegans. I
kombination med avancerade hansgrohe teknologier är denna klassiska badrumsblandare
inte bara en ögonfröjd, utan även komfortabel och vattensnål. Metris Classics smäckra,
höga form kombinerad med en diskret, svepande formgivning och blänkande ytor står
för design och bekvämlighet.

Tvättställ

Metris Classic
1-grepps tvättställsblandare 250
# 31078, -000

Metris Classic
1-grepps tvättställsblandare 100
# 31075, -000

Badkar

Metris Classic
1-grepps kar-/duschblandare
# 31478, -000

Metris Classic
3-håls tvättställsblandare
# 31073, -000

Dusch

Metris Classic
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 31485, -000

Metris Classic
1-grepps duschblandare
# 31672, -000

Metris Classic
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 31676, -000

Ytfinish -000 Krom
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Talis
Classic
Önskar du dig ett klassiskt vackert badrum? Då är nostalgi-blandarna ur serien Talis
Classic perfekta. Här möts delikat svängda
former och traditionell stil. Böjda utlopp,
pinngrepp och den smala, höga basmodulen gör Talis Classic till badrummets klassiska
skönhet.

Tvättställ

Talis Classic
1-grepps tvättställsblandare 230
# 14116, -000

Talis Classic
1-grepps tvättställsblandare 80
# 14111, -000

Badkar

Talis Classic
1-grepps kar-/duschblandare
# 14140, -000

Talis Classic
1-grepps tvättställsblandare 90
# 14127, -000

Dusch

Talis Classic
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 14145, -000

Talis Classic
1-grepps duschblandare
# 14161, -000

Talis Classic
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 14165, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/metris och www.hansgrohe.se/talis
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Logis
Classic
Längtar du efter trendig design och ett
modernt formspråk? Serien hansgrohe Logis
Classic förenar stilfull elegans med raka linjer
och ren formgivning. Handtagen i kryssutförande förmedlar klassisk charm. Basmodulens
enkla form, det svängda utloppet och varmoch kallvattnets eleganta märkning skickar en
doft av nostalgi.

Tvättställ

Logis Classic
2-grepps tvättställsblandare
# 71270, -000

Logis Classic
Tappkran 70 kallvattenanslutning
# 71135, -000

Badkar

Dusch

Logis Classic
2-grepps badkarsblandare
# 71240, -000

Logis Classic
2-grepps duschblandare
# 71260, -000

Ytfinish -000 Krom
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Tillbehör

Logis Classic
Tvålpump
# 41614, -000

Logis Classic
Tandborstmugg
# 41618, -000

Logis Classic
Tvålkopp
# 41615, -000

Logis Classic
Krok
# 41611, -000

Logis Classic
Pappershållare med lock
# 41623, -000

Logis Classic
Pappershållare
# 41626, -000

Logis Classic
Reservpappershållare
# 41617, -000

Logis Classic
WC-borste
# 41632, -000

Logis Classic
Handdukshållare
# 41612, -000

Logis Classic
Badkarsgrepp
# 41613, -000

Logis Classic
Handduksstång
# 41616, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/logis

Prisbelönad design i vitt och krom.

Avantgarde
Ett badrum handlar inte om morgondagens trender, utan om din egen stil. Den som
uppskattar nedtonad individualitet kommer
att älska blandarna från stilriktningen Avantgarde. Det emotionella formspråkets lekfulla
detaljer ger badrummet en alldeles speciell

sinnlighet. Avantgardistisk badrumsdesign har
en kreativ profil som passar bra i exklusiva
bostäder. Den extravaganta inredningen gör
sig lika bra till modern arkitektur som i renoverade objekt.
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PuraVida
Badrumsblandare eller designobjekt? I
serien PuraVida är skillnaden flytande. Med
sitt imposanta formspråk i klassisk krom eller
blandad ytfinish ger PuraVidas blandare ditt
badrum en helt ny dimension. Modellen i vitt/
krom är ytbehandlad med DualFinish-metoden, vilken skapar exakta övergångar och
spännande kontraster. Tack vare reptålig pulverlackering kommer du att ha lång glädje
av din blandare. Ännu en källa till glädje: det
avantgardistiska joystick-handtaget som gör
blandaren lätt och intuitiv att använda. Alla
dessa finesser har vunnit många designpriser
åt PuraVida – och designälskarnas hjärtan.

Tvättställ

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare 240
# 15072, -000, -400

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare 200
# 15081, -000, -400

Badkar

PuraVida
1-grepps kar-/duschblandare
# 15472, -000, -400

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare 110
# 15070, -000, -400

PuraVida
1-grepps tvättställsblandare
för inbyggnad i vägg
# 15085, -000, -400

Dusch

PuraVida
1-grepps kar-/duschblandare
för inbyggnad
# 15445, -000, -400

PuraVida
1-grepps duschblandare
# 15672, -000, -400

PuraVida
1-grepps duschblandare
för inbyggnad
# 15665, -000, -400

Ytfinish -000 Krom, -400 Vitt/krom
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Tillbehör

PuraVida
Tvålpump
# 41503, -000

PuraVida
Tandborstmugg
# 41504, -000

PuraVida
Tvålkopp
# 41502, -000

PuraVida
Pappershållare med lock
# 41508, -000

PuraVida
Reservpappershållare
# 41518, -000

PuraVida
WC-borste
# 41505, -000

PuraVida
Handdukshållare
# 41512, -000

PuraVida
Badkarsgrepp
# 41513, -000

PuraVida
Krok
# 41501, -000

PuraVida
Handduksstång
# 41506, -000

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/puravida

hansgrohe köksblandare

Kökets hjärta
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hansgrohe Köksblandare

Vår framgångsrecept
för mer komfort i köket
Kökets hjärta slår där vattnet rinner.
Därför utvecklar hansgrohe ständigt nya idéer
för att göra ditt arbete med vatten så bekvämt
som möjligt. Genomtänkta teknologier och
ergonomiska lösningar är produktegenskaper

som gör ditt arbete i köket effektivare och roligare. Tack vare ComfortZone kan du glädja
dig åt större arbetsradie vid diskhon. Utdragsfunktionen ger dig ännu större rörelsefrihet.
Med Select-knapp vid utloppet kan du öppna

och stänga vattnet med precision. Det sparar
både vatten och energi och förvandlar allt
köksarbete till ett nöje med ett enkelt knapptryck. Den minimalistiska designen smälter in
i alla miljöer.

Strålbyte:
Stråltypen byts med ett knapptryck på köksblandare med
två olika strålar. Du kan välja mellan vanlig stråle eller
duschstråle beroende på om du snabbt vill fylla en gryta
eller skölja av ömtåliga livsmedel.

Utdragsfunktion:
Den utdragbara duschen eller utdragbara pipen ger dig
ett större svängrum vid diskhon.
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Select-teknologi:
Tryck bara på knappen för att sätta på
och stänga av vattnet. Och eftersom
du kan trycka på Select-knappen både
med handryggen och armbågen hålls
blandaren ren och prydlig.

ComfortZone:
Svängfunktionen är särskilt praktisk när
du arbetar till vänster eller höger om
blandaren. Det är enklare att fylla stora
kärl som grytor, stora vaser och vattenflaskor i diskhon.

hansgrohe diskbänkar: upptäck hela kökssortimentet
Kombinera våra köksblandare med en valfri, högkvalitativ hansgrohe diskbänk. Våra diskbänkar finns i handsvetsat
rostfritt stål eller i naturlig granit ”Silica Tec”. Våra SilicaTec-diskbänkar finns i tre olika färger så att du kan inreda köket
efter din personliga smak.

SilicaTec:

NEW

grafitsvart

Rostfritt stål:

stengrå

betonggrå

rostfritt stål
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hansgrohe Köksblandare

Stilfulla val för ditt
personliga drömkök
Köket är platsen där familjen och vännerna samlas, platsen där man lagar mat,
kopplar av och firar. Drömmer du om en smart
köksblandare i snygg design som underlättar
arbetet i köket? hansgrohe har ett stort utbud
kompetenta kökshjälpredor som är mycket

mer än bara en vattenkran. När du lagar mat
har du händerna fulla och då är det praktiskt
att slippa tänka på att hantera köksblandaren. Med Select-teknologin behöver du bara
trycka på knappen för att sätta på eller stänga
av vattnet – och det går bra med armen eller

handryggen också. Tack vare ComfortZone
får du gott om fritt utrymme under det höga
utloppet. Och du får ännu mer plats med
utdragsfunktionen.

Med Select-knappen sätter du på och
stänger av vattnet med ett knapptryck
när du arbetar.

Utdragsfunktionen ger dig en väsentligt
större arbetsradie vid diskhon.

Enkelt att ta bort kalkavlagringar – du
behöver bara gnugga de böjliga silikonnopporna lätt med fingret.

ComfortZone

Blandar en generös mängd luft i vattnet. För en mjuk vattenstråle som inte
stänker och ger stora vattendroppar.

Välj mellan två olika ytmaterial, klassisk i krom eller i rostfritt stål. Bägge
ytmaterialen är nötnings- och reptåliga.

Gott om plats under det höga
utloppet, exempelvis när du ska
fylla stora grytor.

Logis

Logis
1-grepps köksblandare 260
# 71835, -000

Logis
2-grepps köksblandare 220
# 71280, -000

Logis
1-grepps köksblandare 160
# 71832, -000
Med diskmaskinsavstängning
# 71834, -000

Logis
1-grepps köksblandare
för väggmontage
# 71836, -000

Ytfinish -000 Krom, -800 Finish i rostfritt stål
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Metris

Metris
1-grepps köksblandare 320
med utdragbar handdusch, med två stråler
# 14820, -000, -800

Metris Select
1-grepps köksblandare 320
med utdragbar pip
# 14884, -000, -800

Metris
1-grepps köksblandare 320
med utdragbar pip
# 14821, -000, -800
Med diskmaskinsavstängning
och fast pip # 14888, -000

Metris Select
1-grepps köksblandare 320
# 14883, -000, -800

Talis S
1-grepps köksblandare 200
med utdragbar handdusch, med två stråler
# 72813, -000, -800

Talis S
1-grepps köksblandare 260
# 72810, -000, -800
Med diskmaskinsavstängning
# 72811, -000

Talis Select S
1-grepps köksblandare 300
med utdragbar pip
# 72821, -000, -800

Talis Select S
1-grepps köksblandare 300
# 72820, -000, -800

Talis S Variarc
1-grepps köksblandare 220
med utdragbar handdusch, med två stråler
# 14877, -000

Talis S
1-grepps köksblandare 270
# 14870, -000
Med diskmaskinsavstängning
# 14875, -000

Talis S
1-grepps köksblandare 170
med utdragbar handdusch, med två stråler
# 32841, -000

Talis S
1-grepps köksblandare 170
# 32851, -000

Focus
1-grepps köksblandare 260
# 31820, -000, -800
Med diskmaskinsavstängning
# 31823, -000

Focus
1-grepps köksblandare 280
# 31817, -000, -800

Focus
1-grepps köksblandare 160
# 31806, -000, -800
Med diskmaskinsavstängning
# 31803, -000

Talis

Förfönstermontage

Focus

Focus
1-grepps köksblandare 240
med utdragb ar handdusch, med två stråler
# 31815, -000, -800

Du hittar fler produkter på www.hansgrohe.se/kök
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ComfortZone
För krav på alla nivåer. hansgrohe ComfortZone definierar det fria utrymmet mellan tvättställ och blandare efter dina personliga behov och gör
att du slipper stänk vid tvättstället.

Metris 260
Hög flexibilitet: högt utlopp för maximal
rörelsefrihet.

Metris 230
Mycket bekväm: till och med stora kärl går
lätt att fylla.

Metris 200
Mycket praktisk: även vattenkannan kan
fyllas utan svårigheter.

Metris 100
Kompakt och funktionell: den optimala
lösningen för små tvättställ.

Du hittar alltid en passande blandare hos hansgrohe oavsett var
tvättstället ska installeras eller vilken form du väljer.

ComfortZone-test
Vilken blandare passar till vilket tvättställ? Hur hög eller låg bör en
blandare vara för att undvika otrevligt stänk? Och hur mycket fritt
utrymme mellan blandare och tvättställ behövs för bästa komfort?
Med Hansgrohes ComfortZone-test har över 12 000 kombinationer
Hansgrohe-blandare och de vanligaste tvättställen från ledande tillverkare testats under realistiska förhållanden med metoder som har
tagits fram speciellt för ändamålet. Vi har testat det fria utrymmet
mellan blandare och tvättställ, förekomsten av vattenstänk vid olika
vattentryck samt hur mycket stänk som uppstår under handtvätt.
Våra resultat och rekommendationer hittar du här:
www.hansgrohe.se/comfortzone-test

Blandare bakom fristående
påbyggnadsfat eller bakom
tvättfat.

Tvättfat med monterad blandare.

Tvättfat med väggblandare.

Blandare för inbyggd installation
eller inbyggd tvättställ.

Väggmonterat tvättställ med monterad blandare.

Skanna in koden och titta
på informationsklippet.
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Select
Glädje med ett knapptryck. I duschen används Select-knappen för att byta mellan stråltyper eller duschar med ett knapptryck. På badrumsblandare används den för att sätta på och stänga av vattnet.

Handduschar och huvudduschar.
När Select-knappen sitter på handduschen eller huvudduschen används den för att byta stråltyp med ett enkelt klick.

Termostater
Tack vare integrerad Select-teknologin kan termostatens vattenflöde
nu öppnas och stängas av med precision med ett knapptryck. Du
kan välja både vilken dusch och vilken stråltyp du vill använda med
de elegant infällda Select-knapparna.

Blandare
Blandarna är mycket lätta att styra med den väl synliga Select-knappen. Vattenflödet öppnas och stängs med ett tryck på knappen. Om
det skulle behövas kan du till och med styra blandaren utan händerna genom att bara helt intuitivt trycka på knappen med armen
eller armbågen.
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EcoSmart
Stor glädje, men låg vattenförbrukning. Den osynligt integrerade EcoSmart-teknologin sänker flödet och sparar både vatten och energi. För ett
hållbart umgänge med vatten.

EcoSmart-teknologi

Dusch
1987, långt innan man började tala om att vi måste spara på vattnet, utvecklade hansgrohe Mistral Eco, en handdusch som bara
använde hälften så mycket vatten och därmed sparade värdefull
energi när vattnet värmdes upp. Idag förbrukar EcoSmart-duscharna bara mellan nio eller sex liter vatten i minuten och sparar
upp till 60 % vatten och energi.

EcoSmartteknologi

Blandare
EcoSmart till blandare kan också spara mycket vatten under dina
dagliga rutiner. Tack vare denna teknologi har vi generellt kunnat
sänka vattenförbrukningen i våra tvättställsblandare till låga fem
liter i minuten.

hansgrohe teknologier

QuickClean
Den snabba lösningen för rena badrum. Med den praktiska QuickClean-teknologin kan du enkelt ta bort kalkavlagringar genom att gnugga
lätt med fingret.

Dusch
Våra duschar har strålmunstycken med böjliga silikonnoppor. När
du gnuggar nopporna lätt med fingret avlägsnas kalkavlagringarna
snabbt och lätt. Kalkfria, välskötta produkter är inte bara finare, de
fungerar längre också.

Blandare
Vi har utrustat perlatorerna på våra badrums- och köksblandare
med böjliga silikonlameller för göra det enklare att rengöra badrums- och köksblandarna. Gnugga bara lätt med fingret och eventuella kalkavlagringar lossnar. Utan kalkavlagringar är blandarna
inte bara finare, de fungerar längre också.
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AirPower
Innovativa idéer för glädje som varar länge. Vattnet tillförs mycket luft med AirPower-teknologin. För en mjuk vattenstråle som inte stänker mycket
och ger stora vattendroppar.

Dusch
Duschens strålskiva suger in mycket luft. Det inströmmande vattnet
blandas sedan med luften. När vattnet är luftfyllt bildas stora, lätta
och mjuka vattendroppar. Det känns skönt samtidigt som duschen
stänker mindre.

Blandare
Det inströmmande vattnet i din AirPower-blandare virvlar runt med
luft. Det gör att vattenstrålen knappast stänker alls och känns väldigt
skön mot huden.

hansgrohe teknologier
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CoolStart

Hot

Cool
Start

Cool

XXL Performance

Det rinner bara kallt vatten när handtaget är i mittläget. Du använder bara varmvatten när det är nödvändigt.

Sprider vattnet över en stor yta. Sveper hela kroppen i
wellness-droppar.

Blandare
CoolStart är det senaste sättet att använda vattnet så hållbart som
möjligt. När du öppnar blandaren i utgångsläget är vattnet alltid
kallt. För att sätta på varmvattnet, och den energiförbrukning det
medför, måste du aktivt vrida kranen åt vänster. Funktionen finns som
ett produktalternativ både för våra tvättställs- och köksblandare.

Dusch
Den intelligenta vattenspridningen över en stor yta innebär
att hela kroppen sveps in i ett ljuvligt duschregn. För en sagolik
vattennjutning.

© Bettiniphoto
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Efter höga prestationer
kommer total avkoppling
hansgrohe bjuder på dina bästa vatten
upplevelser. Det värdefulla elementet vatten
är oskiljaktigt förenat med idrott. Därför hjälper hansgrohe till att behålla fokus på nästa
utmaning och ger avkoppling under duschen
efter en ansträngande dag. Motivation och
belöning under duschen är något inte minst
atleter som måste prestera på topp varje dag
uppskattar. Det är därför hansgrohe är offi-

ciell huvudsponsor för stall BORA-hansgrohe.
Cykling är en dynamisk, innovativ sport
som entusiasmerar publiken, precis som
hansgrohe-produkter i badrum och kök. Du
kan se var och när våra cyklister startar på
www.bora-hansgrohe.com och du kan
också följa stallet dagligen med Team-appen
eller i sociala medier.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.se
facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan
instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

Team-app:
Ladda ner appen från Google
Play Store eller Apple App Store.

Vänster sida: Santos Tour Down Under 2018, etapp 4 ‒ 128,2 km från Norwood till Uraidla, etappvinnare Peter Sagan.
Höger sida: Peter Sagan, cykelvärldsmästare 2015/2016/2017.

66 hansgrohe Service

Hämta information och inspiration

Webbsida med mycket information och
service om badrums- och köksplanering
Inspirerande produktsidor, kreativa
applikationer som Drömbadrumsfinder och
informativa servicesidor hjälper användarna
upptäcka sina personliga favoritprodukter ur
det stora utbudet. Även trend- och nyhetssidorna hjälper dig när du vill skapa ditt kök
och badrum. Med deras hjälp kan designälskare inreda snygga, högfunktionella well-

ness-oaser hemifrån. Direkt från myssoffan.
Utöver inspiration och underhållning är det
service för din planering som står i fokus.
Badrumskonsulenten hjälper exempelvis alla
som renoverar, bygger eller vill ge sin bostad
ett lyft att hitta passande duschar, blandare,
styrningar och teknologier. Kökskonsulenten erbjuder utmärkta produktlösningar för

diskbänken, kökets hjärta. hansgrohe shopfinder hjälper dig hitta närmaste återförsäljare. Shopfinder är GPS-stödd och är särskilt
praktisk att ha i smarttelefonen. Du hittar
alla produkter och detaljerad information på
www.hansgrohe.se

hansgrohe showroom-app
Upplev våra duschar, blandare och tillbehör
interaktivt i hansgrohe showroom-appen.
Utforska till exempel den läckra fotofunktionen. Med den placeras din favoritprodukt i
den reella kamerabildens mitt. Sedan tar du
fotot och produkten är virtuellt installerad
hemma hos dig.

Egenskaper:
▪ Fotofunktion så att du kan se hur produkten ser ut i ditt badrum
▪ Videoklipp om teknologier och stråltyper
▪ Önskelista för dina favoritprodukter från
hansgrohe
▪ Sök återförsäljare

www.hansgrohe.se/app



hansgrohe Service 67

Upplev hansgrohe live

Badutställning 
och mer
Besök vårt huvudanläggning i Schiltach, Schwarzwald, för att se och testa varumärket hansgrohe. Alla blir lyriska av vår
badutställning – både de som bygger eller
renoverar och de som älskar god design.
Upplev nya idéer för moderna badrum i olika
stilriktningar och jämför våra blandare och

duschar på nära håll. Upptäck modern badrumsdesign i en tilltalande miljö och lär känna
ditt eget wellness-badrums tekniska aspekter.
Hitta din favoritdusch och testa olika duschsystem. Om du bokar en privat tid i hansgrohe
Showerworld har du egen tillgång till våra
duschmodeller i en hel timme. Lär dig även mer

om hur komfort vid diskbänken kan se ut idag.
Hos oss har du tid att testa och jämföra allt i
lugn och ro, få nya idéer och bli inspirerad. Då
kan du fatta välgrundade beslut om hur du vill
inreda ditt badrum och kök. Mer information
finns på
www.hansgrohe-int.com/aquademie

Teknologierochstråltyper

Skanna bara in koden för att
titta på teknologi-klippen.

Skanna in koden och se alla olika
stråltyper i videoklippet.

Den här broschyren innehåller bara valda delar ur vårt sortiment.
Besökosspåwww.hansgrohe.seförattsehelasortimentet.

Headquarters– Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0
Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe-int.com
Sweden– Hansgrohe AB · Tel. +46 31 216600 · info@hansgrohe.se · www.hansgrohe.se

sv-SE-Badrumsbroschyr 2018 · Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser av trycktekniska orsaker.
Form.Nr. 84 070 236 · 06/18/5 · Tryckt i Tyskland · Tryckt på 100% klorfritt blekt papper.

Våra idéer för din komfort. Upptäck våra teknologier och stråltyper.

